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�أميركا تت�ش ّبث بموقع القطب الأوحد ...والعرب في خدمتها

ا�ستراتيجية الوقت لتحقيق
الم�صالح الأميركية

 د .وفيق ابراهيم

 جمال رابعة



ّ
المؤشرات التي ترمز إلى تصاعد عدوانية أميركية
تتوالى
واسعة تكشف عن استعدادها لتدمير كل من يحاول مشاركتها
في موقع المهيمن على العالم.
وبذلك يكون عهد الخطاب «األوبامي» األنيق قد ولّى ،وذهبت
معه م��ح��اوالت إض��ف��اء قيم أميركية مزعومة وس�لام عالمي
مزيف إلى التغطية على العدوانية االقتصادية األميركية .فلم
يكد أوباما يعل ُن االنسحاب من أفغانستان ،حتى ع��اد وجدّد
لقواته عاما ً ج��دي��داً ،وخ��رج من ال��ع��راق مشجعا ً وبشكل غير
مباشر على تدميره ،واتضح أنه أعاد إلى بغداد اآلالف من قواته
بصفة مستشارين.
المالحظ أنّ أوباما تبنّى بسرعة نموذجا ً سياسيا ً هجينا ً
يجمع بين السياسة األميركية التاريخية وقتالية المحافظين
الجدد الصهيونية .وفيما تعتمد المدرسة األول��ى على نشر
ق��واع��د وأس��اط��ي��ل م��ع ت��وك��ي��ل ق���وى محلية إدارة الصراعات
المناطقية ،ال يؤمن المحافظون إال بالتدخل العسكري المباشر
والطائرة العمياء من دون طيار.
ويظهر أسلوب أوباما الجديد ،في أحداث أوكرانيا المفتعلة،
وال��ت��ح��ال��ف ال���دول���ي ض��� ّد اإلره������اب ،ف��ال��م��ص��ال��ح��ة الخليجية
«ال��م��س��رح��ي��ة» ،وإع���ادة تطويع تركيا ،وأح���داث ه��ون��غ كونغ،
والملف النووي اإلي��ران��ي ،والعودة إلى العراق وأفغانستان،
وزي��ادة ض ّخ كميات النفط لخفض أسعاره ،وإرس��ال عشرات
آالف الجنود األميركيين إلى تركيا واألردن والسعودية لتدريب
المعارضة السورية ،بعض من مظاهر العدوانية األميركية.
وبالنسبة إل��ى أوك��ران��ي��ا ،ه��ن��اك س���ؤال م��رك��زي :ه��ل تقبل
واشنطن ب��وج��ود نظام حكم م��ع��ا ٍد لها ف��ي المكسيك أو كندا
يحالف روسيا؟

عندما أطلق الرئيس األميركي ب��اراك أوباما تصريحاته
بعد تشكيل التحالف الدولي لمواجهة «داع��ش» وأخواته،
قال إنّ ليس لديه استراتيجية لقتال التنظيم.
ه��ذه سمة ال لبس فيها تعبّر عن حقيقة سياسة اإلدارة
األم��ي��رك��ي��ة ،لجهة إدارة الملفات ال��دول��ي��ة وال��ت��خ��بّ��ط الذي
تعاني منه إلنتاج العديد من المخارج بقرارات فاشلة من
مداخل مصادرها غير صحيحة .كذلك تفرز حالة من عدم
االنسجام بين صنّاع القرار السياسي في المطبخ األميركي
إلنتاج القرار الذي ينسجم مع مصالح تلك القوى مجتمعة
لتق ّر ذلك.
هذا ما نستطيع فهمه من التصريحات المتعدّدة ألوباما
وع����دد م��ن ال��م��س��ؤول��ي��ن األم��ي��رك��ي��ي��ن ،ح��ي��ث ق���ال الرئيس
األم��ي��رك��ي إنّ ال��ح��رب ع��ل��ى تنظيم ال���دول���ة اإلس�لام��ي��ة قد
تستغرق ثالث سنوات والضربات الجوية ال تكفي للقضاء
على «داعش» ،وإنّ قوات من المعارضة السورية قد تفيد في
إكمال ضربات التحالف الجوية ،ألنّ ع��دد  12000مقاتل
على األرض قد ال يكون كافيا ً لتنفيذ ما تخلفه الضربات
الجوية .وتؤكد مصادر متعدّدة دخول أكثر من ألف إرهابي
يوميا ً إلى سورية ،عبر تركيا.
فهل يعني ذلك أنّ أوباما في ال يملك استراتيجية حقيقية
لمحاربة «داعش»؟
ف��ي اع��ت��ق��ادي ،ح���دّدت اإلدارة األميركية استراتيجيتها
وأولوياتها لتحقيق مجمل األه���داف ف��ي س��وري��ة والعراق
ومجمل المنطقة العربية .وال ب ّد من اإلشارة إلى أمر غاية في
األهمية ،وهو أنّ من يحدّد استراتيجيات اإلدارة األميركية
ليس البيت األبيض ،بل هناك قوى كبيرة فاعلة في القرار
السياسي األميركي كأجهزة االستخبارات األميركية ومكتب
األم���ن ال��ق��وم��ي األم��ي��رك��ي وم��ج��م��ع ال��ص��ن��اع��ات العسكرية
والنفطية ومجمع البنوك ،وأهمها اللوبي الصهيوني الذي
يعتبر األساس في ذلك.
ومن الواضح تماما ً أنّ االستراتيجية األميركية في العالم
محدّدة المعالم ،ومن ضمنها المنطقة العربية وخصوصا ً
في سورية وال��ع��راق حيث أنها ال تهدف إل��ى القضاء على
«داع���ش» ،بل تريد تقليم أظافرها فهي من أوجدتها أصالً
الل��ت��ق��اء مصالح اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة م��ع مصالح «داع���ش»،
ف��ك�لاه��م��ا ال ي��ري��د اس��ت��ق��رار ووح����دة ال���ت���راب ف��ي سورية
وال��ع��راق ،ويريد تصوير اإلس�لام للعالم ،عبر ممارسات
«داعش» اإلرهابية ،أنه دين إرهاب و قتل و تدمير للحضارة
اإلنسانية ون��ش��ر للفوضى ف��ي المنطقة العربية ،وكانت
ال��وزي��رة السابقة للخارجية األميركية كوندوليزا رايس
تحدثت عن الفوضى الخالقة التي تهدف إلى تفكيك الدول
و تدمير مجتمعاتها لتحويلها إلى مجتمعات عرقية وطائفية
ومذهبية ليس لها ك��ي��ان ال��دول��ة ،ك��ل ذل��ك م��ن دون تورط
الجنود األميركيين في حرب برية في الظروف الحالية.
وي���ب���دو أنّ ال���خ�ل�اف ح���ول ه���ذه االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة يتعلق
باألهداف التكتيكية في هذه المرحلة أو تلك لتنفيذها.
في الختام ،فإنّ االستراتيجية األميركية هي استراتيجية
ال��وق��ت لتحقيق المصالح ال��ك��ب��رى على ح��س��اب الشعوب
المظلومة والمقهورة.

إنّ ما جرى في كييف هو استفزاز لروسيا إلنهاكها وإعاقة
صعودها ال��دول��ي ،وليس بهدف نشر الديموقراطية .كما أنّ
خرافة التحالف ال��دول��ي مضحكة ،بدليل أنّ «داع���ش» ال يزال
يمتلك مصادر التمويل من النفط ،بينما يأتيه التسليح والتذخير
من حدود تركية مفتوحة ،ولوال أنّ الجيشين السوري والعراقي
يتصديان له ببسالة ألدرك التنظيم اإلرهابي الخليج وشمال
أفريقيا.
وهنا ال يجوز النظر ببراءة إلى ما حدث في هونغ كونغ ،فهو
نموذج بسيط لما يمكن أن يحدث في الصين اجتماعياً .وال ب ّد
من اإلش���ارة هنا ،إل��ى أنّ رخ��ص أسعار السلع الصينية عائد
إلى رخص اليد العاملة إلى ح��دو ٍد غير مقبولة ،وإذا ما أرادت
واشنطن ،فإنّ بإمكان اإلعالم الغربي أن ُيطلق حمالت «إلنقاذ
عمال الصين» وذل��ك بالطبع ،لخدمة األمبراطورية األميركية
وليس الشعب الصيني .وينطبق األمر على الهند التي ترتبط
بعالقات وثيقة مع الغرب ،على الرغم من الفقر الهائل فيها،
وهي تبدو كرهينة ال تستطيع التم ّرد على القطبية األميركية.
أما األعجوبة الكاملة ،فتكمن في قدرة واشنطن على تحويل
ٍ
راسخ يجمع حوله الخليج
تحالف
العداء السعودي ـ القطري إلى
ٍ
واألردن ،و قريبا ً مصر ،على قاعدة إرسال «اإلخوان المسلمين»
إلى التقاعد المبكر والسعي إلى استرضاء تركيا وجذبها إلى
التحالف العربي خدمة للقطب األم��ي��رك��ي ،وه��ن��اك معلومات
عن تحريض للبلوش واألكراد في إيران لتأليبهما على طهران
وتحريض من االستخبارات الباكستانية والسعودية
بإعدا ٍد
ٍ
وجماعة البرازاني.
تريد واشنطن إفهام تركيا أنّ مصير المشاريع الخاصة
تصب في المصلحة األميركية ،غير قابلة للعيش،
للدول التي ال
ّ
لذا أطلقت يدها في نفط كردستان وأج��ازت لها إقامة عالقات
اقتصادية مع دول عربية وإسالمية إنما تحت السقف األميركي.
ويبدو أنها أبلغتها إصرارها على إسقاط النظام السوري ،ولكن
بطريقة ال تستفز روسيا وال تؤدي إلى اندالع حرب كبيرة مع

�سالم تر�أ�س خلية الأزمة والتقى مخزومي

سالم ومخزومي في السراي

 عضو مجلس الشعب السوري

فتحعلي �س ّلم جريج دعوة لم�ؤتمر
وزراء الإعالم في �إيران
تلقى وزير اإلعالم رمزي جريج من السفير االيراني محمد فتحعلي ،دعوة
رسمية من وزير اإلرشاد اإليراني من أجل المشاركة في المؤتمر الذي سيعقد
في إيران على مستوى وزراء اإلعالم في منظمة المؤتمر اإلسالمي .وكان اللقاء
مناسبة للبحث في التطورات السياسية على الصعيدين اللبناني واإلقليمي.
وقال فتحعلي« :نأمل أن تكون هناك مشاركة بناءة وفعالة للحكومة اللبنانية
ووزارة اإلعالم اللبنانية في أعمال هذا المؤتمر».

ترأس رئيس الحكومة تمام سالم
أمس ،اجتماعا ً في السراي الحكومية
لخلية األزمة الوزارية المكلفة متابعة
ملف العسكريين المخطوفين.
وتابع المجتمعون تطورات الملف
وآخ��ر المعلومات المتوفرة حوله.
وأعطى سالم توجيهاته للمتابعة
وف��ق المعطيات ال��ج��دي��دة ،م��ع ما
يتطلبه األمر من تحفظ على اإلعالن
عن الخطوات واإلج��راءات المتبعة،
بما يضمن ال��وص��ول إل��ى النتائج
المرجوة.
لقاءات
وكان سالم استقبل رئيس منتدى
ال���ح���وار ال��وط��ن��ي ف���ؤاد مخزومي
وع��رض معه األوض���اع العامة في
المنطقة ولبنان.
وأثنى مخزومي بعد اللقاء على

با�سيل :م�ص ّممون على ّ
حل م�شاكل الحدود والموارد
كي ال تتحول �إلى م�صدر قلق ونزاعات في المنطقة

(ت ّموز)
«أداء رئيس الحكومة ،وخصوصا ً
في ذكرى االستقالل ،بتشديده على
اكتمال المناسبة بملء مركز رئاسة
الجمهورية».
وأك��د «أنّ على ال���وزراء التعاون
ّ
بغض النظر عن
لتجاوز المرحلة،
المواقف السياسية أو الخالفات بين
الجهات الحزبية التي يمثلون» ،الفتا ً
إلى «أنّ الوضع السياسي الصعب
وال��ت��ردّي االق��ت��ص��ادي والمعيشي
واألمني الخطير ،يتطلب تعاونا ً جديا ً
واالبتعاد عن المصالح الذاتية».
وش���دّد م��خ��زوم��ي على ض��رورة
«إيالء مناطق الشمال وعكار والبقاع
كل اهتمام إنمائي ،تزامنا ً مع خطة
اح��ت��واء دقيقة إلب��ع��اد شبابنا عن
م��س��ار ال��ت��ط��رف واإلره�����اب» ،الفتا ً
إل���ى «أنّ ح��ل م��ل��ف المخطوفين

العسكريين واألم��ن��ي��ي��ن ،وتجهيز
الجيش بمستلزمات ح��رب��ه على
اإلره�����اب ،ينبغي أن ي��ك��ون��ا على
رأس األول��وي��ات» .وأض���اف« :آم��ل
من كل من لديه تواصل مع الخارج
ال��دول��ي وال��ع��رب��ي ،ب���ذل الجهود
لدعم لبنان بكل الوسائل الممكنة،
في ظل الحراك اإلقليمي  -الدولي
في الملفات اإلقليمية ،كي ال تأتي
االت��ف��اق��ات ال��ج��اري إع��داده��ا على
حساب لبنان ،بحيث يجري تثبيت
حقوق البلد وحضوره في المحافل
الدولية واالتفاقات اإلقليمية».
وم����ن ز ّوار ال����س����راي :قنصل
ع��ام أري��ت��ري��ا ف��ي لبنان عبد الله
مطرجي ،ورئيس هيئة الدفاع عن
ح��ق��وق ب��ي��روت ال��م��ح��ام��ي صائب
مطرجي.

عريجي خالل القمة الفرنكوفونية في دكار
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إيران.
أما نتيجة مساعي أميركا التركية ،فلم تصل إلى خواتيمها
بعد ،لكنها أدت إلى خفض سريع ألسعار النفط بسبب ض ّخ
كميات سعودية إضافية في األسواق .فالعرب في خدمة القطب
األعظم ،وليس في خدمة شعوبهم.
وه��ك��ذا يتبين م��دى إص���رار واشنطن على التجديد لقطبية
أميركا من دون منازع أو منافس .هذه القطبية التي ورثتها عام
 1945من العجوز اإلنكليزي المنهك ،وكانت آنذاك قوة شابة
وفتية .وكان عقالنيا ً أن يقتحم االتحاد السوفياتي في أواخر
الخمسينات نادي القوى العظمى لحيازته قوة عسكرية هائلة
نافست واشنطن مع قوة اقتصادية مقبولة ،وأيديولوجية كانت
تصطاد من ال مكان له في السياسة األميركية ،أو كان على تنافر
معها .وكان مقبوالً أيضاً ،أن تلعب الصين دور الحصان األسود
في مرحلة السبعينات حتى مطلع التسعينات من القرن الفائت،
بعد امتالكها ال��س�لاح ال��ن��ووي وب��دء مشروعها االقتصادي.
أما اليوم فتذهب التفاعالت العالمية نحو تأكيد قطبية متعدّدة
تستند إلى ثالثة مستويات اقتصادية ،عسكرية وثقافية.
واشنطن ال تزال أولى لكنها لم تعد وحيدة ،تنافسها الصين
كقوة اقتصادية هائلة تمتلك إمكانات عسكرية وديموغرافية
هائلة .وقد بدأت روسيا تستر ّد مكانة االتحاد السوفياتي ،إنما
على أساس قومي ،وتكاد الهند تؤدي دورا ً اقتصاديا ً عالميا ً مع
مكانة عسكرية الفتة.
وال يمكن نسيان إي��ران البلد الواعد ال��ذي تمكن من تأمين
مواقع نفوذ له في الشرق األوس���ط .لذلك تص ّر أميركا على
إجهاض تط ّوره بضربات اقتصادية استباقية ،وإسقاط حليفه
النظام السوري ،ما يؤدي إلى قطع مناطق نفوذه وتدميرها،
فهي تعرقل إي���ران وت��ه��دّد الصين طبقيا ً وتثير قلق روسيا،
في لعبة تجمع بين الحلول العسكرية واالقتصادية وألعاب
االستخبارات في آن .وال تستثني الهند التي تثير ريبتها ،فتعمل
على ضبطها من خالل عالقتها بالغرب.

استغرب مرجع
قانوني ما قاله أحد
النواب في حديثه عن
نتائج اجتماع اللجان
النيابية المشتركة أول من
أمس ،والذي ت ّمت خالله
مناقشة اقتراح قانون
سالمة الغذاء ،وتق ّرر
تشكيل لجنة فرعية
إلعادة صوغ االقتراح
تمهيدا ً إلقرار «قانون
نهائي» لسالمة الغذاء.
وإذ تساءل المرجع
عما إذا كان هناك قانون
نهائي ،قانون غير
نهائي!؟ قال :يبدو أنّ
النائب الكريم متأثر جدا ً
ببرنامج «من سيربح
المليون؟» لإلعالمي
القدير جورج قرداحي
وسؤاله الشهير :جواب
نهائي؟

�أجرى محادثات مع الم�س�ؤولين القبار�صة

عريجي :لموقف م�س�ؤول ومت�ضامن
في مواجهة الإرهاب
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خفايا
خفايا

أشار وزير الثقافة ريمون عريجي إلى «أنّ لبنان ليس في منأى عن األزمات التي
ته ّز المنطقة» ،داعيا ً إلى موقف مسؤول ومتضامن في وجه خطر اإلرهاب.
ولفت عريجي في كلمة ألقاها خالل القمة الفرنكوفونية الخامسة عشرة في
العاصمة السنغالية دكار إلى «أنّ الوضع االقتصادي وتدفق الالجئين السوريين
الذين يشكلون ثلث عدد السكان ،ينعكسان على التنمية ويشجعان على الهجرة».
وق��ال« :البنى التحتية مشبعة والجريمة إلى تزايد ،والتدفق الكبير لالجئين
يضيف األعباء على هذا البلد الصغير» ،مناشدا ً «المنظمة الدولية للفرنكوفونية
وأعضاءها من أجل مساعدة لبنان أكثر من الناحيتين االقتصادية واللوجستية
في مواجهة هذه المأساة التي ته ّم المجتمع الدولي بأسره».
وأضاف« :لبنان ،لألسف ،ليس في منأى عن األزمات التي ته ّز المنطقة ،فهو في
عين العاصفة ،ونظامه الليبرالي وتعلقه بالتنوع الثقافي والسياسي في خطر.
إنّ منطقتنا ،وخصوصا ً بلدنا ،ضحية األزمات والنزاعات والحروب .والعدوان
اإلسرائيلي كما نشوء اإلره��اب المعاصر يشكالن خطرا ً يهدّد لبنان والمنطقة
واإلنسانية بأسرها ،كما يهدّدان السالم والديمقراطية ودولة القانون واحترام
ّ
والحق في حرية المعتقد والتنوع الثقافي» .وتابع« :لبنان
حقوق اإلنسان
متمسك بشدّة بهذه القيم التي يشاركها مع الفرنكوفونية .وأدعوكم إلى وقفة
ضمير لناحية الخطر المحدق بنا جميعاً ،إمبراطورية الش ّر هذه التي تقتل بعمى،
متعطشة إلى الدم وتحمل غريزة الموت» ،داعيا ً إلى «موقف مسؤول ومتضامن
في وجه الخطر الذي يكبر ويتكاثر كما السرطان القاضي على جميع المكونات
االجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع ،فالخطابات ما عادت تكفي».
«رص الصفوف لنحارب سويا ً اإلرهاب عبر العمل المسؤول
ودعا عريجي إلى
ّ
الذي ال يقتصر فقط على األعمال العسكرية ،بل علينا التصرف في مجاالت التعليم
والثقافة والتنمية االجتماعية والعمل السياسي للقضاء على جذور الشر والحفاظ
على نموذج مجتمعنا».
وفي مق ّر المجلس الوزاري للفرنكوفونية في داكار ،التقى عريجي وزيرة الدولة
الفرنسية للتنمية والفرنكوفونية أنيك جيراردين ،وتناول اللقاء سبل التعاون وما
آل إليه الميثاق اللغوي.

لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى
أنّ لبنان وقبرص يجمعهما الكثير من القيم اإلنسانية
المشتركة ،ومواجهة الخطر المشترك وهو اإلرهاب ،مؤكدا ً
تصميم الجانبين اللبناني والقبرصي على
على التعاون لح ّل المشاكل الحدودية ومشاكل الموارد
النفطية ،كي ال تتحول هذه الموارد من مصدر استقرار
وازدهار إلى مصدر قلق ونزاعات في المنطقة.
استهل باسيل زيارته الرسمية إلى العاصمة القبرصية
نيقوسيا بلقاء الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس،
وجرى البحث في العالقات الثنائية بين قبرص ولبنان،
في المجاالت كافة .وتطرق النقاش إلى مسائل المنطقة ال
سيما تلك المتعلقة بمكافحة اإلرهاب الدولي ،باإلضافة
إلى االستفزازات التركية الحاصلة في المنطقة االقتصادية
الخالصة التابعة لقبرص ،وال��وض��ع السياسي في
لبنان.
بعد ذل��ك ،التقى باسيل نظيره القبرصي يوانيس
كاثوليديس ،وعقد الجانبان مؤتمرا ً صحافيا ً مشتركا ً
أعلن خالله باسيل أنّ هدف الزيارة هو «تعزيز العالقات
الثنائية بين لبنان وقبرص في المجاالت السياسية
واألمنية واالقتصادية ،وتفعيل اتفاقات التعاون بين
البلدين» ،الفتا ً إلى «أنّ هذه الزيارة تكتسي أهمية كبيرة
للبنان وقبرص ،ألنّ هناك خطرا ً يواجهانه معا ً بشراكة
كاملة ،هو خطر وجودي لبلدين متشابهين في الجغرافيا
والتكوين ،هما لبنان وقبرص ،ويجمعهما الكثير من القيم
اإلنسانية المشتركة ،باإلضافة إلى مواجهة خطر مشترك
هو اإلرهاب».
وأكد «أنّ اإلره��اب ال حدود له ،وال يمكن احتواؤه ،بل
حذفه بالقوة العسكرية وبالفكر المضاد له الذي هو الفكر
اإلنساني ال��ذي يقبل اآلخ��ر» .وق��ال« :إنّ ه��ذه المعركة
المشتركة بين لبنان وقبرص ،نقوم بها عبر وجود قبرص
في االتحاد األوروبي ،وتشجيعها لكل المبادرات األوروبية
لمساعدة لبنان ،وعبر الحرب التي يقوم بها لبنان بقواه
المسلحة ض ّد اإلرهاب ،التي نعتبر أنه يدافع خاللها عن
لبنان ،وعن قبرص وبالتالي ،عن أوروبا».
وتابع باسيل« :هذا مصير مشترك يتطلب تعاونا ً أكثر
وعمالً مشتركا ً أكبر شاهدنا بداياته بمساعدة مشكورة
حسية
من جانب قبرص للجيش اللبناني ،وهي مساعدة ّ
عينية ملموسة ،ونشهد بدايات مساعدة أوروبية عبر
تشجيع قبرصي للقوى األمنية اللبنانية ،وهي مساعدات
فعلية وحسية .وهذا األمر سيترافق مع مبادرات سياسية
سنشهدها في بداية السنة المقبلة  2015من عمل لبناني
قبرصي حول هذه المواضيع».وفي ما يتعلق بالموارد النفطية في البلدين ،قال باسيل:
«نعتقد أنّ النفط عامل مشجع لالستقرار واالزده��ار في
شرق المتوسط ،ولبنان وقبرص يتمتعان بموارد نفطية
معرضة لالعتداء عليها ،إما في مباشر ،وإما غير مباشر
عن طريق وقفها .وعلى هذا األساس ،نحن مص ّممون مع
الجانب القبرصي على التعاون لح ّل المشاكل الحدودية
ومشاكل الموارد في ما بيننا ،وبالتعاون الب ّناء من الممكن
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أم���س ،ح��ي��ث ال��ت��ق��ى الجالية
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ومن السهل تخطيها ،وبالتعاون المشترك لح ّل المشاكل
مع الدول األخرى التي لديها نيات لالعتداء على الموارد
النفطية ،لكي تتحول من مصدر استقرار وازده��ار الى
مصدر قلق ونزاعات في المنطقة ،نحن في غنى عنها».
وش��دّد باسيل على سيادة ال��دول لحماية المنطقة
االق��ت��ص��ادي��ة ال��خ��ال��ص��ة ،م��دي��ن�ا ً «ج��م��ي��ع االن��ت��ه��اك��ات
واالستفزازات التي يتعرض لها البلدان».
وفي مسألة النزوح السوري إلى لبنان ،اعتبر باسيل
«أنه يمثل خطرا ً وجوديا ً على الدولة ،كما يهدّد النسيج
االجتماعي في لبنان وقبرص» ،مشيرا ً إلى «أنّ المساعدات
الدولية للحكومة اللبنانية ال تزال خجولة في هذا اإلطار،
فلبنان يستوعب ع��ددا ً كبيرا ً من النازحين السوريين
بالنسبة إلى عدد سكانه ،وقد وصل إلى مليون ونصف
مليون ن��ازح .وقد جرى عرض لخطة الحكومة من أجل
خفض عدد النازحين».

كاثوليديس

وش��دّد وزي��ر الخارجية القبرصي ،من جهته ،على
أهمية «التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات في
هذا المجال ،خصوصا ً وأنّ لبنان يحتاج إلى دعم أكبر
من المجتمع الدولي لكي يتمكن من التصدي للمخاطر
األمنية والسياسية واالقتصادية» ،مشيرا ً إلى أنه أبلغ
باسيل بالخطوات التي تقوم بها قبرص بهدف دعم
الجيش اللبناني ،ومساعدة لبنان في تح ّمل أعباء النزوح
السوري ،فضالً عن التحضير لمبادرات قبرصية داعمة
للبنان في إطار االتحاد األوروبي.
وجدّد كاثوليديس تأكيد «التزام قبرص الحفاظ على
وح��دة لبنان واستقراره واستقالله وسيادته» ،الفتا ً
إلى القناعة المشتركة لدى البلدين «بأنّ اكتشاف الغاز
والنفط ،يمكن ويجب أن يكون أداة للسالم واالستقرار في
المنطقة».
كما أك��د استعداد ب�لاده لمساعدة لبنان ف��ي مجال
التنقيب عن النفط والغاز ،مشيرا ً إلى أنه «ت ّم االتفاق على
العمل لتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين ،في مجال
الطاقة ،والدفاع ،والتعاون العسكري ،وإدارة الكوارث،
والبحث واإلنقاذ ،والتنسيق في إطار المنظمات الدولية
والمؤتمرات ،وتطوير السياحة» ،متطرقا ً إلى رفع متطلبات
تأشيرة الدخول إلى قبرص.
وأعلن كاثوليديس «رغبة قبرص في الترويج لمسألة
حماية األقليات الدينية في الشرق األوسط ،ومن ضمنها
المسيحيون ،المهدّد وج��وده��م ف��ي بعض ال���دول مثل
العراق».
وفي ختام زيارته ،التقى باسيل وزير الطاقة والتجارة
والسياحة والصناعة القبرصي يورغوس الكوتريبيس،
وج��رى البحث ف��ي أط��ر ال��ت��ع��اون بين لبنان وقبرص
في مجال األنشطة البترولية ،التي تنفذ في المنطقة
االقتصادية الخالصة العائدة إلى كل من البلدين .وتطرق
اللقاء أيضاً ،إلى المشاريع المشتركة بين البلدين في
مجال الطاقة.

